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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 5

Жабаљ, 25.01.2016.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 73. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и 8/2012), у у
вези са извршењем Одлуке о буџету општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2014, 9/2015
и 19/2015), Општинско веће дана 22.01.2016. године, на својој 169. седници доноси:
ПРАВИЛНИК
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕДУКАТИВНОГ СТУДИЈСКОГ
ПУТОВАЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
ПОСЕТОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ FIERAAGRICOLA
Члан 1.
Правилником о едукативном студијском путовању за пољопривреднике (у даљем тексту: Правилник)
уређује се коришћење средстава за реализацију едукативног студијског путовања пољопривредника посетом
сајму Fieraagricola који се одржава од 03.-06.02.2016.године у месту Верона, Република Италија о трошку
буџета општине за које намене су опредељена средства Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2016. годину
(„Службени лист општине Жабаљ“ број 30/2015), начин, поступак и друга питања од значаја за реализацију
путовања.
Члан 2.
Путовање се организује посетом сајму Fieraagricola који се одржава од 03.-06.02.2016.године у месту
Верона, Република Италија, у трајању од 2 ноћења са плаћеним полупансионом, преко изабране туристичке
агенције у поступку јавне набавке, за максимално 85 лица (у даљем тексту: Корисника – путника.)
Члан 3.
У трошкове путовања урачунавају се трошкови превоза Корисника-путника на релацији Жабаљ - ВеронаЖабаљ, услуге смештаја и исхране (доручак и вечера).
У трошкове путовања не урачунавају се трошкови прибављања путних исправа, трошкови алтернативних
излета и други трошкови који нису у непосредној функцији реализације наградне екскурзије и нису
садржани у програму путовања.
Члан 4.
Председник општине спроводи поступак јавне набавке за избор организатора туристичког путовања (у
даљем тексту: организатор путовања).
Организатор путовања одређује стручног вођу, лиценцираног туристичког водича који ће учествовати у
реализацији путовања.
Председник општине решењем одређује пратиоце групе из реда запослених у органима општине, из реда
чланова органа управљања Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ и
Фонда за развој
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предузетништва и прекограничну сарадњу или из реда чланова Комисије и друга лица која ће учествовати у
реализацији путовања.
Члан 5.
Припрему, организацију и реализацију туристичког путовања врше представници туристичке агенције којој
је додељен уговор о јавној набавци, пратиоци и друга лица која одреди Председник општине.
Члан 6.
Организатор, стручни вођа и пратиоци пре путовања одржаће састанак са Корисницима -путницима ради
упознавања са програмом и правилима путовања.
Члан 7.
Општи услови путовања морају да садрже све елементе прописане Законом о туризму.
Уколико нису испуњени прописани услови, Председник општине ће на предлог организатора путовања
обуставити извођење путовања.
Корисници-путници морају бити осигурани од уобичајених врста ризика на туристичком путовању.
Члан 8.
За реализацију путовања поред возача мора се обезбедити и сувозач.
Возач и сувозач морају имати лекарско уверење о здравственом стању.
Аутобус који се користи за превоз пољопривредника не сме бити старији од 5 година и мора поседовати
доказ о техничкој исправности не старији од 3 дана пре дана одређеног за полазак.
Уколико возач нема путни налог или није потврђена исправност аутобуса, организатор пута је дужан да
захтева другог возача и да одбије извођење путовања тим аутобусом и захтева друго технички исправно
возило.
Члан 9.
Председник општине расписује Конкурс за едукативно студијско путовање за пољопривреднике (у даљем
тексту: Конкурс).
Председник општине доноси решење о образовању Комисије за избор пољопривредника за путовање (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 10.
Пријаву на конкурс могу поднети власници пољопривредних газдинства у активном статусу за 2015. годину
са територије општине Жабаљ.
Пријаву на конкурс могу поднети и чланови њиховог породичног домаћинства (супруг, супруга и деца), с
тим да по пољопривредном газдинству могу бити поднете пријаве за највише два лица.
Пријаву на конкурс могу поднети власници, руководиоци или запослени у правним лицима са седиштем на
територији општине Жабаљ који су регистровани за вршење пољопривредне делатности.
Пријаву на конкурс могу поднети лица са завршеним пољопривредним факултетом и студенти
пољоптивредног факултета са пребивалиштем на територији општине Жабаљ.
Члан 11.
Пријаву на конкурс подноси Корисник-путник, лично.
Пријава се подноси предајом у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ, на шалтерима месних канцеларија
или путем поште на адресу Општинска управа Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45.
12.
Уз пријаву на конкурс лица из члана 10. став 1. подносе:
1. потврду о активном статусу пољопривредних газдинстава,
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. фотокопију пасоша,
4. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
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Уз пријаву на конкурс лица из члана 10. став 2. подносе:
1. потврду о активном статусу пољопривредних газдинстава ;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од стране два лица о ванбрачној заједници
или извод из матичне књиге рођених у зависности од врсте сродства,
4. фотокопију пасоша,
5. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања .
Уз пријаву на конкурс лица из члана 10. став 3. подносе:
1. извод из АПР-а о регистрацији;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од стране два лица о ванбрачној заједници
или извод из матичне књиге рођених у зависности од врсте сродства,
4. фотокопију пасоша,
5. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
За руководиоце и запослене осим докуметације из претходног става и потврда о радно-правном статусу.
Уз пријаву на конкурс лица из члана 10. став 4. подносе:
1. фотокопију дипломе о завршеном факултету из области пољопривреде или уверење издато од
стране факултета којим се доказује похађање студија из области пољопривреде;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. фотокопију пасоша,
4. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
Члан 13.
Стручну и техничку помоћ Корисницима – путницима пружиће Фонд за развој пољопривреде општине
Жабаљ.
Члан 14.
Након пријема пријава Комисија из члана 9. утврђује листу поднетих пријава и врши оцену
испуњености услова и подноси Председнику извештај са листом поднетих пријава.
Уколико се на Конкурс пријави већи број Корисника-путника од броја који је утврђен у члану 2.
предност имају Корисници-путници који су у претходним годинама , почев од 2009. године, посећивали
сајмове пољопривреде у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, а надаље за избор
Корисника – путника Комисија ће применити следеће допунске критеријуме: предност имају корисници –
путници из члана 10. ства 1. и 3., потом Корисници-путници из члана 10. став 4, а потом из члана 10. став 3.
На основу таквог вредновања коначна листа вредновања до броја путника Корисника из члана 2.,
применом додатног допунског критеријума -времена подношења пријава са предношћу пријава које су пре
поднете.
Након вредновања пријава Комисија доставља извештај са листом Корисника-путника Председнику
општине.
На основу извештаја из става 4. овог члана Председник општине доноси одлуку о упућивању
Корисника-путника на путовање.
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Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ".
Овај првилник престаје да важи по едукативном студијском путовању за пољопривреднике поестом сајму
Fieraagricola који се одржава од 03.-06.02.2016.године у месту Верона, Република Италија.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-1/2016-II
Председавајући Општинског већа
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
На основу члана 73.тачка 1. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), и члана 58. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабаљ“ број 1/2011 пр. текст,
13/2012 и 7/2013), а у вези са чланом 17. – 23 . Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) Општинско веће на својој
169. седници одржаној 22.01.2016. године доноси:
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се конкурсна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс - јавни позив за доделу
средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног
информисања за 2016. годину дел. број 401-600/2015-II.
2.
У конкурсну комисију се именују:

1.
2.
3.

Снежана Јањић, новинар, именован од стране локалне самоуправе
Борис Павлов, новинар, именован на предлог удружења новинара УНС-а и НДНД
Мају Леђенац, именована на предлог удружења новинара НУНС-а и НДНД-а

Послове секретара Комисије вршиће Јадранка Савин, заменик Начелника Општинске управе.
3.
Задатак Комисије је да оцени пројекте поднете на конкурс - јавни позив за доделу средстава из буџета
општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2016.
годину дел. број 401-600/2015-II у скалду са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и критеријумима утврђеним
јавним позивом.
4.
Комисија је дужна да на првој седници која ће се одржати дана 26.01.2016. године са почетком у 09,00
часова у Малој сали општине Жабаљ изабере председника Комисије који координира рад комисије и води
седнице.
Оцењивање пројеката врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.
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5.
О раду комисије води се записник.
6.
Комисија је дужна да предлог о расподели средстава утврди и достави Општинском већу.
7.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Жабаљ» и на веб-сајту органа општине Жабаљ www.
zabalj.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-600/2015-II
Председавајући Општинског већа
Председник општине
Чедомир Божић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 70. тачка 22. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), Председник општине Жабаљ расписује:
КОНКУРС
ЗА ЕДУКАТИВНО СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
1.
Едукативно студијско путовање се организује посeтом сајму Fieraagricola који се одржава од 03.06.02.2016.године у месту Верона, Република Италија, у трајању од 2 ноћења са плаћеним полупансионом,
преко изабране турустичке агенције у поступку јавне набавке, за максимално 85 Корисника - путника.
2.
Пријаву на конкурс могу поднети власници пољопривредних газдинства у активном статусу за 2015. годину
са територије општине Жабаљ.
Пријаву на конкурс могу поднети и чланови њиховог породичног домаћинства (супруг, супруга и деца), с
тим да по пољопривредном газдинству могу бити поднете пријаве за највише два лица.
Пријаву на конкурс могу поднети власници, руководиоци или запослени у правним лицима са седиштем на
територији општине Жабаљ који су регистровани за вршење пољопривредне делатности.
Пријаву на конкурс могу поднети лица са завршеним пољопривредним факултетом и студенти
пољопривредног факултета са пребивалиштем на територији општине Жабаљ.
3.
Уз пријаву на конкурс лица из члана 2. став 1. подносе:

1. потврду о активном статусу пољопривредних газдинстава ;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
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3. фотокопију пасоша,
4. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
Уз пријаву на конкурс лица из члана 2. став 2. подносе:

1. потврду о активном статусу пољопривредних газдинстава;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од стране два лица о ванбрачној заједници
или извод из матичне књиге рођених у зависности од врсте сродства,
4. фотокопију пасоша,
5. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања .
Уз пријаву на конкурс лица из члана 2. став 3. подносе:
1. извод из АПР-а о регистрацији;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од стране два лица о ванбрачној заједници
или извод из матичне књиге рођених у зависности од врсте сродства,
4. фотокопију пасоша,
5. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
За руководиоце и запослене осим докуметације из претходног става и потврда о радно-правном статусу.
Уз пријаву на конкурс лица из члана 2. став 4. подносе:
1. фотокопију дипломе о завршеном факултету из области пољопривреде или уверење издато од
стране факултета којим се доказује похађање студија из области пољопривреде;
2. уверење издато од МУП-а Полицијска станица Жабаљ о пријављеном пребивалишту у општини
Жабаљ,
3. фотокопију пасоша,
4. изјаву којом се обавезује да ће сносити трошкове путовања у случају одустанка од путовања.
Рок за пријављивање на конкурс је од 22.01.2016.године до 01.02.2016.године до 10,30 часова.
Пријаве на конкурс са доказима из тачке 3. конкурса предају се у Шалтер сали Општинске управе Жабаљ,
Улица Николе Тесле број 45 или путем поште на наведену адресу са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА
ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ „НЕ ОТВАРАТИ“.
Образац пријаве на конкурс као и сва ближа обавештења могу се добити у Фонду за развој пољопривреде
општине Жабаљ на адреси Жабаљ, Николе Тесле 32 и на телефон 021 3101524 и 0648991452 .
5.
Пријаве разматра Комисија, а на основу извештаја коначну Одлуку о избору Корисника – путника доноси
Председник општине, применом Правилника о реализацији едукативног студијског путовања за
пољопривреднике посетом пољопривредном сајму Fieraagricola.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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6.
Конкурс објавити у "Службеном листу општине Жабаљ", на огласним таблама општине, огласним таблама
Фонда за развој пољопривреде општине Жабаљ, месних канцеларија и на сајту општине Жабаљ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 403- 1/2016-IV
Дана: 22.01.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

На основу члана 70. тачка 21. Статута Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012), Председник општине Жабаљ доноси
РЕШЕЊЕ
1.
Образује се комисија за спровођење Конкурса за едукативно студијско путовање за пољопривреднике
посетом сајму Fieraagricola који се одржава од 03.-06.02.2016.године у месту Верона, Република Италија у
следећем саставу:
1. Драгана Дејановић, председник Комисије
2. Весна Пударић, члан
3. Славко Симеуновић, члан
4. Немања Кенић, члан
5. Јадранка Ненад, члан.
Секретар Комисије: Јадранка Савин, заменик Начелника Општинске управе.
Стручне и техичко – административне послове за потребе Комисије вршиће Фонд за развој пољопривреде
општине Жабаљ.
2.
Након пријема пријава Комисија утврђује листу поднетих пријава и врши оцену испуњености услова а у
складу са чланом 10. Правилника о реализацији едукативног студијског путовања за пољопривреднике
посетом пољопривредном сајму Fieraagricola и подноси Председнику извештај са листом поднетих пријава.
На основу извештаја Председник општине доноси одлуку о упућивању Корисника-путника на путовање.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 403-1/2016-IV
Дана: 25.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.
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САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Правилник о реализацији едукативног студијског путовања за пољопривреднике
посетом пољопривредном сајму Fieraagricola
Решење о образовању конкурсне комисије

стр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1
4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
2.
3.

Конкурс за едукативно студијско путовање за пољопривреднике
Решење о образовању комисије за спровођење Конкурса за едукативно путовање за
пољопривреднике
Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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